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Shrnutí dění v obci za rok 2015
Váţení spoluobčané, obecní zastupitelstvo má za sebou první
rok po volbách.
V průběhu roku proběhly tyto události.
Jedním z největších rozhodnutí bylo zakoupení nemovitosti
č. p. 3 hospůdky U Zemské osy. Tomuto schválení
zastupitelstvem předcházela celkem ţivá diskuze, která
vyústila v uspořádání obecního referenda, jehoţ se zúčastnilo
téměř 50% oprávněných voličů v obci. Výsledkem bylo, ţe
94% hlasů doporučilo zastupitelstvu tuto nemovitost koupit.
Na základě výsledků hlasování zastupitelstvo odhlasovalo
zakoupení nemovitosti a začalo jednat o ceně. Po několika
jednáních byla cena dohodnuta na 2.050 000 korun
a rozloţena do jednotlivých splátek. V současné době jsou
splaceny téměř tři čtvrtiny dohodnuté částky a na rok 2016
zbývá doplatit 550 tisíc korun. Po zakoupení bylo prvořadým
úkolem zastupitelstva co nejvíce ploch budovy pronajmout,
coţ se víceméně během dvou měsíců podařilo a v současné
době kumulovaný nájem pronajatých místností činí 15.000
Kč za měsíc.
Další akce, která se podařila zrealizovat ve spolupráci s obcí
Lhotsko, byl nákup kompostérů do domácností, kontejnerů
na biologický odpad a pořízení štěpkovače na klestí. Tento
záměr byl spolufinancován ministerstvem ţivotního
prostředí, kdy dotace činila přes 80 % celkové částky, zbytek
doplatila obec ze svého rozpočtu. K samotnému štěpkovači
chci podotknout, ţe je umístěn ve skladu obce a je moţné
jeho zapůjčení pro jednotlivé vlastníky zahrad.
V jarním období bylo na dolním hřišti vybudováno sociální
zařízení.
V měsíci červnu byla na základě schválení zastupitelstva
opravena cesta k nemovitosti pana Martina Tomance, kde byl
poloţen asfaltový koberec. Dále probíhaly opravy místních
komunikací technologií turbo, při kterých byly zastříkány
výtluky na cestách.
V loňském roce se v našem katastru započala pozemková
úprava. Tato akce se týká prakticky všech majitelů pozemků
mimo intravilán. Na valné hromadě vlastníků jste si zvolili
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zástupce, kteří Vás zastupují při jednáních s pořizovatelem,
kterým je Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj.
V následujícím roce budete vyzýváni k aktivní spolupráci
s pořizovatelem. Je třeba tuto věc nepodceňovat, tak aby byly
v co největší míře uspokojeny Vaše zájmy. Celá pozemková
úprava směřuje k tomu, aby byly vybudovány páteřní cesty
k Vašim pozemkům (na Paseky, Vrchy a do Důbrav).
Ještě s jednou věcí bych Vás chtěl seznámit. V minulém roce
jsme na několika zasedáních zastupitelstva řešili poţadavky
některých občanů na omezení vjezdu do některých ulic obce.
Tato omezení je třeba řešit citlivě, protoţe jsou v obci
vlastníci zemědělských a lesních pozemků, a ti se k nim taky
nějak musí dostat a hmotu nějak přepravit. Proto jsme
nechali zpracovat projekt o dopravní obsluţnosti komunikací
a konečné schvalování nás čeká v novém roce.
Dále budeme pokračovat v opravách místních komunikací
a přislíbili jsme opravu komunikace ke dvěma novostavbám
na dolansku.
Pro další období jsou zpracovávány projekty: oprava
hřbitovních ploch, byla předloţena studie moţných úprav.
V současné době se zpracovává projekt na rozvod vody, nové
osvětlení, oprava hřbitovní budovy, vybudování chodníků
a nové ozelenění hřbitova.
V měsíci listopadu byly na ploše hřbitova vykáceny stromy,
které ohroţovaly a znečisťovaly hroby a pomníky.
V letních měsících byly přes celou obec zaměřeny chodníky.
Záměrem obce je pozemky pod těmito chodníky vykoupit
a do budoucna opravit.
Na konci roku byla podána ţádost o dotaci na generální
opravu místního rozhlasu.
Pro dovybavení hasičské jednotky jsme podali ţádost na úřad
Zlínského kraje.
Přeji Vám v novém roce hlavně pevné zdraví, štěstí a osobní
pohodu.
Jaroslav Šimek
starosta obce
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Memoriál Antonína Navrátila

Fotka vitězů: muži SDH Ublo a ženy DHZ Mostište (SK)

I v roce 2015 ukončili hasiči z Ubla sportovní sezonu
pořádáním soutěţe v poţárním útoku „Memoriál Antonína
Navrátila“.
V průběhu roku byly vybudovány na dolním hřišti nové
záchody a odvodnění kolem základny a tak mohla druţstva,
která přijela, vyuţít zase trochu lepších podmínek.
Na startovní čáru se postupně postavilo 20 druţstev mladých
hasičů a 14 druţstev muţů a ţen. Memoriál začal kláním
mladých hasičů. Tentokrát se do provedení útoků zapojila
i dvě druţstva přípravek- z Jasenné a domácí ubelská
přípravka, pro kterou to po tříměsíčním tréninku byla první
velká zkouška. Výsledný čas a vlastně i první místo v této
kategorii naznačili, ţe naši nejmladší hasiči jsou připraveni
vrhnout se v nové sezoně do víru soutěţí. Velký dík patří
jejich vedoucím.
I naši mladší a starší ţáci obstáli v konkurenci a umístili se
mladší na 6. místě a starší na 2. místě.
V minulém ročníku memoriálu se našim muţům a ţenám
v domácím prostředí moc nedařilo, a tak diváci čekali, jak to
dopadne tentokrát. Dopadlo to dobře. Ţeny obsadily 3. místo
a muţi „A“ svou kategorii vyhráli. Překvapilo i „B“ druţstvo
muţů, které skončilo třetí.
Druhý ročník Memoriálu A. Navrátila ukončil sezonu 2015,
za kterou se teď můţeme ohlédnout. V průběhu roku nás na
soutěţích reprezentovalo 7 druţstev: přípravka, mladší ţáci,
starší ţáci, dorost, ţeny, muţi „A“ a „B“. Všechna druţstva
pilně trénovala a tak bylo na dolním hřišti často plno.
Nejvíce soutěţních startů – 21 – absolvovalo druţstvo muţů
„A“. Konečně se dostavily i úspěchy – 1. místo na soutěţi
v Uble, 2. místo v Neubuzi a 3. místo v Karolince. Ţeny mají
10 startů a získaly dvě druhá místa a dvě třetí místa. Starší
ţáci vyjeli na 5 soutěţí a přivezli jedno první a dvě druhá
místa. Mladší ţáci (ze tří startů) byli nejlépe pátí v Neubuzi.
Za zmínku stojí i dva starty dorostenců a tři starty druţstva
muţů „B“. Hodně nás potěšil i výkon naší přípravky na
domácí soutěţi. A těší nás i velký zájem přípravkových dětí,
které na tréninky pravidelně chodí a jejich rodičů, kteří je
obětavě doprovázejí.
Za perfektní výkony i za reprezentaci sboru a obce všem
našim soutěţícím moc děkuji a přeji do nové sezony 2016
hodně úspěchů.
Jiří Gerţičák

Foto: družstvo přípravky SDH Ublo

Silvestrovský hasičský („sloní“) pochod
Jako jiţ několikrát v minulosti tak i tento silvestr pořádali
nadšenci místních dobrovolných hasičů silvestrovský
pochod. Sloní proto, ţe trasa pochodu na mapě vykresluje
siluetu slona, tudíţ se tomu u nás jinak neřekne neţ sloní
pochod.
Počasí se tentokráte vyznamenalo, obloha byla bez mráčků,
přimrzlé pod nohama, ideální stav.
Tento ročník nám přibyla spousta malých turistů z řad
hasičské přípravky a aţ na malé výjimky se podařilo všem
úspěšně tento výšlap dokončit. Celkem jsme napočítali 38
účastníků.
Někteří absolvovali na kole, jiní se psem, kaţdý svým
vlastním tempem.
K táboráku „u vápna“ dorazili všichni, ti nejrychlejší z nás
rozdělali oheň a mohlo začít tolik očekávané opékání
špekáčků a pokračovat jiţ započaté dopíjení tekutých
podpůrných prostředků.
Velké díky patří dobrovolníkům, kteří dopředu nachystali
dřevo na oheň a lavičky na sezení.
Odpoledne nám příjemně uteklo, někteří se skutáleli z kopce
a rozešli se do svých domovů, zdravé jádro našeho sboru se
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pustilo do rozehřívání promrzlých kostí v hasičské klubovně
u svařáku.
BaNav

odpoledne. Protoţe jsme na samém začátku Nového roku
2016, dovolte mi popřát Vám všechno nejlepší, hlavně hodně
zdraví, pohody a spokojenosti.
Ivana Kopečná

Kotlíkové dotace

Omezení užívání komunikace v naší obci
V loňském roce obecní zastupitelstvo přijalo ţádost občanů,
kteří u komunikace bydlí, na její úpravu uţívání. Jedná se
o komunikaci od spodní zastávky (podél potoka) aţ ke
křiţovatce na spodním konci, která dále pokračuje (vlevo
k pile a vpravo k „dráze“ směr Jasenná). V ţádosti bylo
omezení tonáţe na 3,5 tuny a průjezd zakázán. Občané, kteří
tuto ţádost na obec podali, argumentují zvýšeným provozem
vozidel zásilkových firem, občanů kteří zde nebydlí a také
průjezdem traktorů a jiných větších motorových vozidel.
Obecní zastupitelstvo tuto ţádost občanů začalo samozřejmě
řešit.
Toto omezení uţívaní komunikace musí schválit inspektorát
PČR na základě předloţeného projektu, následně jej
schvaluje odbor dopravy ve Vizovicích a poté samotné
zastupitelstvo, které můţe vše schválit, ale také zamítnout.
Do dnešního dne zatím nebyl na obec zaslán ţádný
dokument od výše uvedených institucí, ale předpokládám, ţe
v prvním čtvrtletí tohoto roku, budeme mít toto vyjádření
k dispozici a zastupitelstvo rozhodne o tomto omezení místní
komunikace.
Na základě toho ţádám i ostatní občany naší obce, aby se
vyjádřili k tomuto omezení obecní komunikace, buďto
písemně nebo přijďte na zasedání zastupitelstva, které bude
toto rozhodovat. Budeme rádi za jakýkoliv názor kaţdého
občana naší obce.
Petr Baťa
Setkání důchodců
Asi kaţdá obec má své tradice. U nás k nim uţ
neodmyslitelně patří setkání našich spoluobčanů – důchodců.
Vloni na podzim byl pro setkání určen pátek 4. prosince.
Zastupitelstvo obce připravilo zasedací místnost, domluvilo
drobné občerstvení a vše mohlo začít. První hosté přicházeli
přesně ve stanovenou dobu, ostatní později. Nakonec se
všichni sešli u prostřeného stolu a zábava mohla začít.
Přestoţe pár míst u stolů zůstalo prázdných, zábava nikterak
nevázla. Odpoledne rychle utíkalo, a to hlavně díky
příjemnému povídání, veselým historkám a někteří přidali
k dobru také pár lechtivých vtipů. Nikdo nikam nepospíchal,
všichni měli skvělou náladu, jedna historka střídala druhou.
Ani jsme se nenadáli a byl večer, přišel čas loučení. Věřím,
ţe i v letošním roce se opět sejdeme a znovu strávíme hezké

Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech Zlínského
kraje bude určen pro majitele rodinných domů ve Zlínském
kraji vyuţívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva
s ručním přikládáním. Tento starý zdroj tepla bude moci být
vyměněn za kotel na pevná paliva, plynový kondenzační
kotel nebo tepelné čerpadlo. Nový zdroj tepla můţe být
doplněn instalací solárně-termického systému pro přitápění
nebo přípravu teplé vody," vysvětlil Ivan Mařák, náměstek
hejtmana Zlínského kraje odpovědný za oblast ţivotního
prostředí a venkova. Podporována budou pouze zařízení,
která splňují poţadavky evropské směrnice na ekodesign.
Tato zařízení budou uvedena v seznamu výrobků
a technologií, který bude k dispozici na www.opzp.cz. Na
výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude
poskytnuta v jednotlivém případě dotace ve výši 70 % aţ
85% z výdajů vynaloţených na výměnu kotle, na provedení
doplňkových malých energetických opatření (například
zateplení střechy, půdy, podlahy, dílčí zateplení fasády,
částečná výměna oken nebo instalace těsnění do oken) a na
související práce. Výše dotace je dána příslušným procentem
z nejvýše 150 000 korun, přičemţ na doplňková opatření
připadá maximálně 20 000 korun. Konkrétní procento bude
záviset na typu nově instalovaného zdroje tepla a místu
(obci) realizace výměny.
Dotaci nebude moţné vyuţít na výměnu kotle spalujícího
výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel
spalující uhlí a biomasu, na výměnu kotle s automatickým
přikládáním paliva, na výměnu zdroje tepla, který není
hlavním zdrojem vytápění a není prokazatelně v provozu
a na výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl
v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen
z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze
společných programů na podporu výměny kotlů," doplnil
Mařák. Podporu bude moţné poskytnout také na jiţ
provedenou výměnu starého kotle, pokud bude zrealizována
po 15. 7. 2015 (včetně) a pokud nově instalovaný zdroj tepla
bude splňovat poţadavky na ekodesign výrobků spojených se
spotřebou. V tomto případě doporučujeme případným
ţadatelům, aby si při výměně zajistili fotodokumentaci
původního kotle napojeného na otopnou soustavu
a komínové těleso, fotodokumentaci odstranění starého kotle,
fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, potvrzení
o likvidaci starého kotle (ze sběrného dvora nebo oprávněné
firmy), faktury týkající se realizace výměny zdroje tepla
a doklady o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kompletní
seznam dokumentů, které budou muset být přiloţeny
k ţádosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté
dotace, bude zveřejněn společně s vyhlášením programu.
Ţádost o získání dotace bude muset být vyplněna na
předepsaném formuláři, který bude zveřejněn společně
s vyhlášením programu, a bude moţné ji předkládat osobně
anebo poštou na Krajský úřad Zlínského kraje. Přílohou
ţádosti bude především fotodokumentace stávajícího kotle,
písemný souhlas s realizací nového zdroje vytápění od
spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu, druhého
z manţelů v případě vlastnictví rodinného domu v rámci
společného jmění manţelů nebo vlastníka pozemku
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v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka
pozemku a potvrzení energetického specialisty o vhodnosti
realizovaného malého energetického opatření. Aktuální
informace jsou k dispozici na www.kr-zlinsky.cz.
Dotazy lze směřovat na kontaktní e-mail kotliky@krzlinsky.cz anebo telefonicky u pracovníků Oddělení
dotačních programů: 577 043 825 (Petr Hasala), 577 043 833
(Kristýna Drahotůská), 577 043 826 (Petr Valášek).

Po 800-1230
1600-1800
00
30
Út 8 -12
St 800-1230
1600-1800
00
30
Čt 8 -12
Pá 800-1230
577 458 249
obecublo@volny.cz
www.ublo.cz

Úřední hodiny

Telefon
e-mail
Web

Jan Šimek
Jana Navrátilová
Milan Macek
Jarmila Maliňáková
Petr Taufer
Lubomír Hnilica
Jan Juráň
Jaroslava Jurčáková
Rudolf Ondryáš
Jana Kajšová

85 let (říjen 2015)
65 let (říjen 2015)
60 let (listopad 2015)
80 let (prosinec 2015)
70 let (prosinec 2015)
65 let (prosinec 2015)
85 let (leden 2016)
75 let (březen 2016)
85 let (duben 2016)
60 let (duben 2016)

Oslavencům srdečně blahopřejme.

Svozový kalendář

únor

Plast
(žlutá)
15. 2

Papír
(mod.)
1.,29. 2

Komunální
odpad
4., 11., 18., 25. 2

Sklo
(zel.)
29. 2

březen

14. 3

26. 3

4.,10.,17.,24.,31.3

-

duben

11. 4

25. 4

7., 14., 21., 28. 4

25. 4

květen

9. 5

23. 5

5., 12., 19., 26. 5

-

červen

6. 6

20. 6

2., 9., 16., 23., 30.

27. 6

Otvírací doba obchůdku „U Baťů
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Blahopřejeme k životnímu jubileu

730-1130
730-1130
730-1130
Zavřeno
730-1130
730-1100
Zavřeno

1400-1630
1400-1630
1400-1630
1400-1700

Ordinační hodiny MUDr. Remeše v I. pololetí
2016
19. ledna
16. února
15. března
12. dubna
10. května
7. června
Vždy cca od 13:45

Statistika roku 2015
úmrtí
Terezie Čepilová
Lubomír Navrátil
Marie Macková
narození
Vilém Wlazlo
Sabina Bernatíková
přihlášení
Jaroslav Kovář
Jitka Kovářová
Aneta Štachová
Petra Nepoţitková
Vendula Nepoţitková
Filip Jurčák
Vladislava Vašíčková
Eva Fischerová
Kamila Poláchová
Antonín Srněnský
Josefína Srněnská
Vlastimil Pelčák
odhlášení
Denisa Přikrylová
Teodor Přikryl
Sabina Kolaříková

bydliště
Ublo 76
Ublo 106
Ublo 46

datum
13. 2. 2015
2. 5. 2015
15. 12. 2015

Ublo 30
Ublo č. e. 3

15. 5. 2015
8. 7. 2015

Ublo 94
Ublo 94
Ublo10
Ublo73
Ublo73
Ublo 127
Ublo 127
Ublo 103
Ublo 128
Ublo 128
Ublo 128
Ublo 37

19. 1. 2015
19. 1. 2015
29. 4. 2015
11. 5. 2015
11. 5. 2015
6. 8. 2015
6. 8. 2015
17. 8. 2015
24. 8. 2015
24. 8. 2015
24. 8. 2015
30. 9. 2015

Ublo 67
Ublo 67
Ublo 93

10. 6. 2015
10. 6. 2015
22. 1. 2015

Vydání připravili: Petr Baťa, Jiří Gerţičák,, Ivana Kopečná,
Barbora Navrátilová, Jana Navrátilová, Jaroslav Šimek
Foto: Jaroslav Šimek, Jiří Gerţičák
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